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 الفصل األول

 املقدمة .أ 

من خالل جربائيل ، وقد كشف ملسو هيلع هللا ىلص القرآن ىو كلمة هللا اليت يتم إرساذلا إىل النيب دمحم 

القرآن نفسو مثَت  النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.القرآن نفسو ابستخدام اللغة العربية ، وفقا للغة ادلستخدمة من قبل 

جدا للدراسة. ولدراسة القرآن نفسو ، ىناك العديد من فروع ادلعرفة ادلستخدمة ، أحدىا علم 

جانب واحد ,ل ، علم األصوات ، وبناء اجلملة البالىوه ، والذي يركز على الدراسات حول التشك

 ة للدراسة مفيد.من القرآن الذي ىو مثَت لالىتمام للغاي

وصف للكالم وادلتكلم ، فهي أتدية ادلعٍت اجلليل واضحة  وىيالبالغة العربية يف سطور 

بعبارة صحيحة فصيحة ، ذلا يف النفس أثر خالب مع مالءمة كل كالم للمواطن الذي يقال فيو 

أي أن تكون صحيح العبارة أو ىو علم األوضاع الشخصية للمفردات ,واألشخاص الذين خياطبون 

والوضع الشخصي أن تالحظ اللفظ بشخصية وتضعو دلعٌت ، ويقابلو الوضع النوعي : وىو  . 

كوضع ادلشتقات وادلركبات واجملازات والوضع النوعي ، ,أن تالحظ ألفاظا أبمر كلي وتضعها ادلعٌت 

كأن تقول : إسم الفاعل معناه قام هبا مأخذ اإلشتقاق وذلك    يعرف يف فن النحو والبالغة ،

وىو الوضع الشخصي فيقال  ,كضارب فإنو إجتمع فيو وضعان : وضع حبسب مادتو وىو الضرب

 .والفصاحة : أن تكون واضح ادلعٌتالضرب معناه وقع شيء على شيء 
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صل و بُت كل و الفصل من اجلسد:موضع ادلف,الشيء  ادلسافة بُتالفاصلة من الفصل:

وفصل ىو  و الفصل ىو القضاء بُت احلق والباطل، ،1فصلُت وصل،مثل ذلك احلاجز بُت الشيئ

و الفاصلة ىي اخلرزة اليت تفصل بُت اخلرزتُت يف النظام و  .2فصلت فانفصل،أي قطعتو فانقطع

 .الفصل

ال أييت  الفاصلةيف القرآن كبَت جًدا ، كل ىذه السور تقريًبا متوفرة. و الفاصلة   إّن ادور 

دون أدوار ، ولكن وجودىا لديو وظيفة مهمة جدا. ينظر العلماء إىل ىذا على أنو جانب واحد 

 يُظهر اجلانب ادلعجزة من القرآن.

: يتم توجيو ىذه الوظيفة لفظ  وظيفة : وظيفة ادلعٌت ولفظ وظيفتان ، مها وظيفة  الفاصلة

اجلملة من اآلايت القرآنية أكثر  الفاصلةإىل جوانب النطق واجلمل. من خالل ىذه الوظيفة ، جتعل 

  مجاال ، ممتعة لسماعها ومثَتة لإلعجاب عند القراءة.

يشكل عالقة من آية إىل أخرى ، مما جيعلها  صلةالفابختصار ، ديكن االستنتاج أن وجود 

حيث علم األصوات لتكون قادرة على إعطاء انطباع خاص. مع ىذه الوظيفة ، متناغمة من 

يف الفصلة ومن اسباب اختيار  ستجعل من السهل قراءة اآلايت ابلًتتيل وفًقا للتجويد إبيقاع مجيل.

 البحس العلي الهنا :

 فواصل القران.نقص البحوث عن  .1

 ىل امهية ىدا ادلناقشة عن فهم القران. .2
                                                           

1
 23م، ص2222ه،1421، 2دمحم احلسناوي:الفاصلة يف القرآن الكرًن دار عمار،عمان .ط 

 . 222،ص89خليل:اجلرس و اإليقاع يف الفواصل القرآنية،رللة كلية اآلداب ،جامعة بغداد،قسم علوم القرآن،العدد أنسام خضَت  2
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آايت ، واليت  112يف ىذه الدراسة سوف ندرس فقط سورة الكهف ، اليت تتكون من 

 ومن اسباب اختيار سورة الكهف يف البحس العلي الهنا :يف رأينا مثَتة لالىتمام للغاية للدراسة ، 

 .كثَت من ادلسلمُت يقرأ و حيفظ سورة الكهف .1

 .سورة الكهف الفاواصل ال يوجد حىت اآلن مناقشة .2

دراسة  “حتت عنوان ىذا ادلنطق عُّت الباحث إىل اختيار ادلوضوع يف حتديد مواطن اجلمالومن 

 “وصفية عن فواصل سورة الكهف ومعانيها 

 أسئلة البحث  .ب 

 : أسئلة اليت تعرضها الباحث بناء على اخللفية السابقة

 ؟واصل يف السورة الكهف الف كيف .1

 يف السورة الكهف ؟ واصلالف اايتادلعٌت بُت  كيف عالقات .2

 أهداف البحث .ج 

 بناًء على صياغة ادلشكلة أعاله ، خيتار ادلؤلف األىداف التالية:

 الكهف.يف سورة  دلعرفة الفواصل. 1

 .يف سورة الكهفواصل الف اايتادلعٌت بُت عالقة  لبيان. 2

 أمهية البحث .د 
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 مع ىذا البحث ، الفوائد ىي كما يلي:

 نظراي أمهية. 1

يكون ىذا البحث قادرًا على اإلضافة إىل اخلطاب العلمي من ادلتوقع أن 

للمجتمع األوسع ، خاصة ابلنسبة للمسلمُت فيما يتعلق بدراسة ادلنشآت اليت ختلط بُت 

 مجال القرآن يف سورة الكهفي بطريقة لفاد ومعناه.

 أمهية التطبيقية . 2

من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث خطااًب علمًيا إضافًيا يتعلق ابلعالقة بُت اآلية 

واآلية يف سورة الكهفي يف اللدنية وادلكنوية ، ومن ىنا أنمل أن يتم احلصول على خطاب 

 .الكهفوتعليق جديد فيما يتعلق ابدلرافق يف سورة 

ر مادي لتطوير اخلطاب ودلن يرتبط هبم ، أنمل أن يكون ىذا البحث مبثابة اعتبا

 العلمي يف نطاق الطالب األدبيُت العرب.

 توضيح املصطلحات .ه 

من أجل جتنب سوء الفهم يف معٌت ادلصطلحات يف ىذه الدراسة ، مث ىناك ادلصطلحات اليت 

 حتتاج إىل التأكيد ، وىي:
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: يف علوم القرآن تعد أواخر اآلايت يف كتاب هللا عز وجل فواصل و ىي  الفواصل .1

زلة القافية يف الشعر و ىذا ما أكده دمحم احلسناوي فقد رجح أن الفاصلة كلمة آخر مبن

 .اآلية كقافية الشعر وشجية النثر

، سورة اإلسراء وتلحق سورة مرًن ، تسبق19رقمها  سورٌة مكيةٌ   :الّسورة الكهف .2

آية، وىي من السور ادلكية ادلتأخرة  112عدد آايهتا  .القرآن الكرًن ترتيب سور يف

لكرًن، فهي تقع يف اجلزئُت . تتوسط السورة القرآن ا68يف النزول، إذ أن ترتيب نزوذلا 

يف بداية  3صفحات يف هناية اجلزء اخلامس عشر و 9اخلامس عشر والسادس عشر، 

اجلزء السادس عشر. تتناول السورة عدة مواضيع، تدور حول التحذير من الفنت، 

والتبشَت واإلنذار، وذكر بعض ادلشاىد من يوم القيامة، كما تناولت عدة قصص،  

 .الذين ُُسّيت السورة لذكر قصتهم فيهاأصحاب الكهف كقصة

 حتديد البحث .و 

حبيث ال دتتد ادلشكلة اليت سيناقشها ادلؤلف حبيث ديكن أن تؤدي إىل مناقشة غَت واضحة 

يف  الفصيلةمناقشة  مشكلة ، فادلؤلف سيحد من ادلشكالت اليت يتعُت فحصها ، واليت تشمل:لل

 .بُت االية لكن العالقة معٌتوال يبحث عن ادلعٌت احلقيقة واجملازي  ,البالغةمن حيث  الكهفسورة 

 الدراسة السابقة   .ز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%81
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للدراسة نفسها.  البحث السابق الذي تضمنو الباحث ىو زلاولة دلقارنة الدراسات السابقة

ابإلضافة إىل ذلك ، ساعد الباحثون إىل حد كبَت يف وجود الدراسات السابقة اليت أجريت من قبل 

 الباحثُت اآلخرين. بينما من الدراسات السابقة اليت اعتربانىا ذات صلة ابلقيام مبا يلي:

التكرار يف الفاصلة القرآنية: اجلزء  " 2225,   فيصل حسُت طحيمر غوادرة .1

 جامعة القدس ادلفتوحة. دراسة أسلوبية " القرآن الكرًن منوذجاً  األخَت من

ىذا البحث على إظهار ادليزات الصوتية للفاصلة القرآنية يف ىذا اجلزء من القرآن 

الكرًن، آما ىدف إىل اإلابنة عن داللتها وإيقاعها، فهو يبحث يف قدرة ىذا 

ه السور، على إنتاج الدالالت، وذلك الصوت ادلتكرر يف الفاصلة القرآنية يف ىذ

 .من خالل ربطو ابدلوضوعات اليت اتصل هبا

على الرغم من أن البحث ال خيتلف عن البحوث اليت سأانقشها ، أعتقد أنو 

 ينبغي إدراج البحث يف األحباث السابقة.

يتضمن االختالف يف حبثي مع ىذا البحث االختالفات يف موضوع الدراسة ، 

 الدراسة.وتركيز 

ادلناسبة بيـن الفواصل القرآنية وآايهتـا , "  2212امحد دمحم عطية يوسف ادلنَتاوي  .2

دراسـة تطيب ة للجزء األول من سورة البقرة ". جلــامعــة اإلسـالميــة :غــزة عمــادة 

 لقــرآن. الدراســــات العليــــــا كليّــَــة أصــــــول الديـــن قـسـم التَّفـسَت و علـــوم ا



7 
 

الباحث يف يتحدث عن جانب من جوانب اإلعجاز البياين يف القرآن الكرًن, 

ىذا القسم احلديث عن تعريف علم ادلناسبات والفواصل مع بيان أنواع منهما, 

على الرغم من أن ىذا البحث ليس ىو نفسو البحث الذي سأانقشو ، أعتقد أنو 

 جيب تضمُت البحث يف األحباث السابقة.

ت االختالفات يف حبثي مع ىذه الدراسة اختالفات يف موضوع البحث ، تضمن

 وتركيز الدراسة.

, الفواصل ادلتشابو يف القران دراسة األسلوبية. اجلامعة 2228 دمحم نور ايران .3

 اإلسالمية سنن كاليجاغا جوجيا. 

 يف ىذه احلالة تصبح اآلية أصغر وحدة يف النظام. ديكن أيضا مالحظة أمهية اآلية

من عملية الوحي من القرآن الذي ينزل تدرجييا آايت لكل آية أو عدة آايت. 

ىذا يدل على أن تسليم رسالة اآلية ىو احلد األدىن. يف كل آية جيب أن يكون 

، وىي اجلملة اخلتامية اليت ىي يف هناية اآلية. يف بعض احلاالت ،  الفواصلىناك 

يف اآلايت قافية يف اآلية على الرغم من أهنا ليست ىي نفسها  الفواصلتشبو 

دتاما. واحدة من وظائفها ىي جتميل آايت القرآن ابإلضافة إىل استكمال 

 زلتوايت اآلية.

 أما الفروق ابلبحوث السابقة وقع على نظرايت ومنهج حتليل البحث حىت

 .موضوعو فقام الباحث هبذا العمل

 هيكل البحث .ح 
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  :تكون من مخسة أبواب. ولكل ابب يتكون من أمناط كما يليىذا البحث ي

  الباب األول: أساسيات البحث

يشتمل ىذا الباب على مقدمة و أسئلة البحث وأىداف البحث و أمهية البحث وتوضيح  

  .ادلصطلحات وحتديد البحث والدراسة السابقة وىيكل البحث

 أما الباب الثاين: اإلطار النظري

 صورة الكهف .يتكون ىذا الباب ابإلطار النظري الذي يتعلق ابلبحث الفاصلة ىف 

 والباب الثالث: منهجية البحث

 .يتكون ىذا الباب مبدخل البحث ونوعو وبياانت البحث ومصادرىا وطريقة حتليل البياانت

  الباب الرابع: لب احلث

 الفاصلة ىف صورة الكهف . يتضمن ىذا الباب من البياانت اليت حصلها الباحث ابلبحث

 اخلادتة اخلامس : الفصل

 .ىذا الباب يتكون من اإلستنبطات واإلقًتاحات 


